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LA KONGRESO

Hodiaa matene, je  la  naŭa, en la 
Urba Teatro, kunveno de la kongre
sistoj, laŭ nacioj : ekzameno de l ’pro- 
jektoj ; elekto de la parolontaj delegatoj. 

Ĉe la  dua, ekskurso en W im ereux  
er speciala vagonaro. V izitado de la 

anejo. Kuradoj de Aubengues.

Ĉe la  naŭa vespere, g randa koncerto 

esperantista.
M orgaŭ, lundo T , je  la  oka matene, 

kunveno de ĉiuj delegatoj ; legado de 
Projektoj, fiksado de Tuzo de tempo ĝis 
a fino de la Kongreso.

E

TUTMONDA LIGO ESPERANTISTA
Letero kaj projekto de D ro Zamenhof

I (f in o )

i n
I ALDON O

Por eviti ĉian malkompreniĝon, mi aten
tigas la legantojn, ke inian projekton mi 
publikigas ne kiel ian nepran deziron de 
mia flanko sed nur kiel supozon, por la 
kazo. se la Kongreso decidos akcepti ian 
etan organizacion kaj se neniu pli bona 
oiekto estos prezentita.
Kiam mia projekto estis jam sendita por 

publikigo al S r0 Michaux, mi komencis 
ricevadi diversajn leterojn, el kiuj mi kon
vinkigis ke la esperantistoj kredeble ne 
volonte akceptos ion pretan. Tial, por eviti 
cian moralan premon, mi intencas prezenti 
al la voĉdonado de la Kongreso antaŭ cio 
la sekvantan demandon :

« Ĉu la Kongreso opinias, he ia komuna 
organizacio por la Afero Esperantista estas 
dezirinda aŭ ne dezirinda » ?

Tiun ĉi demandon estas necese fari, ĉar 
kelkaj esperantistoj esprimis la opinion, ke 
Esperanto devas esti ne « afero n, sed nur 
« lingvo », kaj simile al ciu alia lingvo ĝi 
ne devas posedi organizacion.

Se la Kongreso decidos, ke organizacio 
ne estas dezirinda, tiam ni proponos al voĉ- 
doiyido kelkajn proponojn pri tio, kiama
niere la lingvo devas plue disvatiĝadi ka' 
kiamaniere devas esti solvataj diversa 
dubaj demandoj en nia lingvo.

Se la Kongreso decidos, ke organizacio 
estas dezirinda, tiam ni proponos por voĉ
donado la sekvantan demandon :

« Ĉu la Kongreso deziras akcepti pretan 
organizacion, aŭ ĝi deziras nu r elekti pro
vizoran Centran Komitaton, k iu , esplo- 

rinte ciu jn prezentitajn kaj prezentotajn
projektojn, mem ellaboros definitivan pro
jekton de organizacio, k iun ĝi prezentos 
por aprobo al la venonta dua Kongreso» p

Se la Kongreso deziros havi ion pretan, 
tiam mi kaj la aliaj aŭtoroj antaŭlegos 
niajn projektojn ; kaj la Kongreso elektos 
per voĉdonado tiun projekton, kiun gi tro
vos la plej oportuna.

Se la Kongreso deziros havi por la unua 
tempo nur provizoran Centran Komitaton 
sen difinita regularo, tiam mi intencas pro- 
oni ke oni elektu por la provizora Centra 
komitato la sekvantajn personojn :
a). La redaktorojn de ĉiuj gazetoj espe

rantistaj, kiuj estis eldonataj ne malpli ol 
en la daŭro de ses monatoj ;

b). L a  prezidantojn de ciuj grupoj espe
rantistaj, kiuj havas ne malpli ol 100 mem
brojn :

e). La prezidantojn de ĉiuj tutlandaj 
societoj esperantistaj.

Kompreneble la membroj de la Kongreso 
havos la rajton proponi ankaŭ ian alian 
Manieron de elektado de la Centra Komi
tato, kaj la Kongreso elektos laŭ tiu ma
niero, kiun ĝ i trovos la plej bona.
I Tiuj el la elektitaj personoj, kiuj trovigas 
®n la Kongreso, faros inter si apartan kun
sidon, en kiu ili decidos pri la maniero de

K

sia estonta agado kaj elektos inter si Sekre
tarion (eble ankaŭ Prezidanton), kiu zorga
dos pri la kondukado de la aferoj de la 
Komitato.

Dro Z a m e n h o f .

Dua decido, kaj projekto 
de TKomitato de S. f. p E.

Post tiu publikigo de rprojekto de D° Za
menhof, la Komitato de la Societo franca 
p. p. Esperanto, malgraŭ sia una decido, 
publikigis en la Gazeto I’Esperantiste de 
1’30* de majo, la sekvantan projekton.

La gazeto i  Esperantiste ne sciigas al ni 
en kiu kunveno la komitato unuvoĉe, post 
versajna disputado, akceptis tiun projek
ton subskribitan de ĉiuj komitatanoj :

P ro jek to

1. —  Ĉ iu j Esperantistoj (^eestontaj en la 
Boulogne’a Kongreso estos petataj voĉdoni 
pri ia principo mem  de Centra Kom itato In ter
nacia kaj pri la sekvantaj punktoj.

2. — La Centra Kom itato  havos nu r  lingvan 
rolon. Ne reformante nek sangante Esperan
ton, ĝ i zo rgos: i 0 elig i el niaj vortaroj ke l
kajn d iferencojn , k iu j eniĝis en ilin  Cu per 
presa eraro, ĉ u  alie ; 2® decidi pri la aldonejoj, 
kiuj povas esti farataj sen rompo de la  estin
teco kaj sen forigo de la spirito de Esperanto ; 
3« observi la  verkadon de la tehnikaj vortaroj 
kaj i l in  aprobi.

3. —  Por sukcese konduki tiun entreprenon, 

la  Centra Kom ita to  In ternacia helpos al si per 
ĉ iu j konsiloj kaj kunlaboro j, k lu j ŝajnos al ĝi 
utila j ; ĝ i ,  nom e, havos la rajton krei aŭ ra j
tig i la kom itato jn ricevintajn la komision pre
tigad i la term ikajn vortarojn.

4. —  La decidoj de la Centra Kom itato 
In te rnac ia  estos per si mem devigaj por ĉiu  
vera Esperantisto. I l i  estoa konigataj per spe
ciala j c irkulero j al nia centra organo : L a  
L in g v o  In te rn a c ia , kaj al la dlversaj j urnaloj 
esperantistaj, k iu j havas la plej evidentan 
u tilon  kom un ik i i l in  al siaj legantoj. La ju r 
nalo, kiu r ifuzus tion fari sin apartigus fakte 
de la korporacio.

5. —  La konstituc io  de la Centra Kom itato  
In ternac ia  estas fondita, kiel diras ĝ ia  eca 

epiteto, sur la principo de 1’internacieco, eed 
internacieco p e r  lingvo j.

6. —  Ne severege lim igante sin en tiu  nom
bro, la Centra Kom itato In ternacia ne enha
vos pli ol dudekon  da membroj, reprezentan
taj a lm enaŭ  la  lingvo jn  sekvanta jn : germ a
nan, ang lan , h ispanan , francan, hungaran ,

pri la novaj vortoj

e

italan, portugalan, rusan, svedan, por ebligi 
bonan lingvan konsiladon

7. — Kiamĝi estos elektita, lacentra Komi
tato Internacia sin konstantigos mem kiel 
•iiuj lingvaj komitatoj, ĉiuj akademioj, zor
gante mem pri la anstatauigo de siaj eksiĝin- 
taj aii mortintaj membroj, elektante, se estos 
bezone, novajn membrojn por sin plenigi, sed 
ĉiam laŭ la principo de l’internacieco per 
ling voj:

8. — Car doktoro Zamenhof povas pli bone 
ol klu ajn montri al la kongreso la Esperan
tistojn plej kapablajn por esti la unuaj mem
broj de reen tra Komitato Internacia, la kon-
resanoj estos invititaj voĉdoni laŭ listo, kiun
i formos.
9. — Por ke tiu voĉdono esprimu laŭ kiel 

eble plej granda mezuro la opinion de d r e s 
ton toj, la diversaj Societoj esperantistaj estas 
admonataj rajtigi siajn delegitojn por tiu 
punkto. Cetere, ĉion rigardante, oni povas tre 
deziri, ke ili permesu al la delegitoj parto
preni, je I’nomo de la Societo, en la decidoj 
farotaj de la kongreso.

10. — Principe kaj rajte doktoro Zamenhof 
estos prezidanto de la Centra Komitato Inter
nacia. Li decidos libere pri ĉiuj punktoj, kie 
trovigos malkonsento.

U . — La Kom ita to  elektos mem  sian adm i
nistrantaron, k iu  enhavos : la prezidanton,
unu vicprezidanton, unu sekretarion-kasis- 
ton, unu helpan-sekretarion.

12. — La membroj de l’Komitato, necese
disaj, interkomunikigos per cirkuleroj, kiujn
sendos al ili la sekretario-kasisto, konsente 
kun la prezidanto Tiuj cirkuleroj precizigos 
la demandojn, pri kiuj ili devos esprimi sian 
opinion aŭ voĉdoni.

La decidoj faritaj, laŭ la respondoj ricevitaj 
kaj komunikitaj al la administrantaro, estos
raportataj al la mondo esperantista en la 
maniero montrita ĉe la 4’ paragrafo.

Ĉ ia  membro de la Kom ita to  devos respondi 
kun  kie l eble plej g randa  rapideco kaj, supo
zante  la plej grandan m alfruecon , post ok 

tagoj.
13. — La Oentra Komitato kunvenos je 

1’okazo de ĉia generala Kongreso de 1'Espe- 
rantistoj Se la prezidanto ne povos veni, la 
faritaj decidoj havos forton devigan nur kiam 
li estos vocdoninta koresponde.

14. — Ĉiu prezidanto alia ol doktoro Zame
nhof havos nur unu voĉon, kiel kiu ajn mem-

e

m oA*
c

bro de la K o m ita to ; sed, laŭ  la ku tim o , tiu 
voĉo estos decidiga, se okazos egaleco en la 
voĉdonoj.

15 —  Por pagi la korespondadajn elspezojn 
de 1’Centra Kom itato , ĉ ia  grupo esperantista 
estos petata preni kv in frankojn cl sia kaso 
kaj ilin  pendi ĉ iu jare al la sekretario-kasisto.

Projekto de S0 Lambert.
'Pin ĉi projekto estas esence simpligo de 

tiu de D ro Zamenhof, kun formeto aŭ sango 
de kelkaj detaloj kaj enmeto de ideoj eltiri
taj el ceteraj projektoj. G i estas sufiĉe 
generala, por ke ĉiuj anoj de la unua kon
greso rajtu voĉdoni pri gi.

T u tm o n d a  L ig o  E spe ran tis ta

1. — Estas kreita Tutmonda Ligo Espe
rantista.

2. — Gi konsistas el ĉiuj societoj, gru
poj, kluboj aii personoj, kiuj oficiale akcep
tas la Fundamenton de Esperanto kaj la 
decidojn faritajn de la Ligo mem aŭ de 
giaj aŭ toritatuloj. Ciuj aliroj societaj aŭ 
personaj estas senditaj al D™ Zamenhof aŭ 
al aŭtoritatuloj rajtigitaj.

K o m it a t o  C e n t r a  k a j  A k a d e m io

3. — Estas kreitaj komitato Centra kaj
Akademio.

4. La Komitato Centra konsistas el 
tiom da personoj, kiom D r° Zamenhof jugas 
oportuna. G i sin okupas :

?! ricevo de aliĝoj al la Ligo.
bj I ri praktika plenumado de ĉiuj decidoj 

dfi la Lleo.

Pri koncentrigo kaj diskonigo de infor-

Pri rimedoj de internacia propagando.
cl) I ri aranĝado de la kongresoj.
S- T-  7 11 j post la unua kongreso, ĉiujn 

nombrojn de la komitato centra elektas 
D™ Zamenhof, en ĉiu sekvanta kongreso 
eligas triono de ĝiaj membroj (reelekteble), 
kaj Ia kongreso anstataŭas ilin per aliaj.

o. — La administrajn agojn de la Komi
tato Centra aprobas la kongresoj.

'• 7~ La, Akademio konsistas ei tiom da 
membroj, kiom Dro Zamenhof juĝas opor
tuna. G i sin okupas nur pri solvado de 
lingvaj duboj kaj pri pliriĉigo de la lingvo, 
(liaj lingvaj decidoj fariĝas devigaj nur en 
okazoj, kiam Dro Zamenhof mem juĝas 
necesa fari ilin legojn.

8- — La aŭtoro de lingvo elektas ĉiam la 
Akademianojn, lli estas elektitaj por daŭro
de tri jaroj (reelekteble).

9. — Oni povas esti samtempe Komita
tano kaj Akademiano.

10. — La Komitato Centra kaj A k ad e 
mio decidas mem pri sia organizacio kaj 
pri la praktikaj rimedoj de sia agado. Ili tuj 
funkciadas Iau tiuj ĉi organizaj decidoj, 
kiujn ili poste proponas al 1’aprobo de la 
proksima Kongreso.

L igestro .

— La ligestro estas la aŭtoro de la 
lingvo (I).

a) Li estas Prezidanto de la Komitato 
Centra kaj de r  Akademio.

b) Li elektas la Akademianojn.
e) Li donas aprobon al la verkoj, ĉu per

S1 „meln > cu Pe.r komisiitoj, laŭ sia volo.
ĉ) L i sola raitas proponi lingvajn ŝanĝojn 

al I aprobo de la  Ligo, post konsilpreno de 
l’Komitato Centra kaj de I’Akademio.

N un  niaj legantoj scias k iu j estos la 
projektoj proponotaj en Boulogne-sur- 
Mer. A nkaŭ aliaj prezentigis : oni ilin  
trovos en la broŝureto speciala eldonita 
pri tio de la organizantoj de 1’Kongreso.

Tamen en tiu libro ili ne trovos la 
projekton de S0 Lam bert, direktoro de 
Esperanto, tial ke tiu lasta projekto, 
insp irita  de ĉiuj antaŭulo j, povis nas
k ig i nur la lasta. N un , bone pripensu, 

kaj la favora genio de 1’Esperanto vin
insp iru !

O N I P O V A S  A Ĉ E T I L A  G A ZET O N

en ĉiuj staci fi omoj francaj ka j svisaj

(1) Pro la modesteco de D™ Zamenhof, ni 
devas klare esprimi nian deziron, ke li ĉiam 
regadu nian aferon.

T R A R i G A R D O

Eble, tre mallonga trarigardo tra la pro
jektoj diskutotaj en la Kongreso Boulogna 
havus intereson !

Kiu legis la diversajn projektojn konklu
dos ke la plimulto da Esperantistoj deziras 
ke ekzistu le unu Centra Komitato, kiu 
havos autoritaton por ĉiu demando koncer
nanta la lingvon ; 2* unu Centra Komitato 
kiu organizos Ligon internacian de niaj 
grupoj, helpos la propagandon, aranĝos 
internaciajn interrilatojn k. t p.

Sed unu j volas ke la sama Centra Komi
tato posedu ĉiun povon kaj okupu sin sam
tempe pri la lingvo kaj la administracio de 
nia afero ; aliaj, ke tiuj du okupadoj estu 
klare disigitaj kaj komisiitaj al du komita
toj diferencaj ; aliaj, fine, ke ekzistu nur 
komitato por la lingvo.

Ŝ aj n as ke

I* du Komitatoj estas necesaj;
2e tiuj Komitatoj estos diferencaj, laŭ la 

lete de la divido de laboro. Alie, ne estus 
eble fari bonan laboron.

*
♦ *

ite rn a c ia  estos tute utila 
por faciligi la internaciajn interrilatojn, orga
nizadi internacian propagandon, sed nur en 
internaciaj okazoj, k. t. p. S0 Carlo Pour- 
let klarege pruvis en Esperanto (n0 2

2 julio 1905). Cetere, li montris ke ĉiuj 
societoj naciaj devas esti kiel eble plej sen
dependaj. r  J

* T I * T Ligo ne okupos sin 
pri la lingvo. La membroj elektitaj de niaj
Grupoj au la kongresanoj ne havos necese 
kompetentecon lingvan. Estas nur dezi
rinde ke ili posedu lertecon por organizado
sindonemon por nia afero, volon dedidi al 
la propagando siajn penojn, sian tempon 
au ec nur sian. monon. Ili estos renovige
blaj kaj elektitaj nur por determinita tempo
I .a nlpi O C r a o i n  ATf An a ! m +«i M ^La plej agemaj povos elmontri sian inicia- 

j  klopodi por pravigi aŭ de nove 
meriti la konfidon de la elektantoj. Cetere

tivon kaj

kaj plie, ili apartenos al iu ajn lando.

II. La Centra Komitato lingva aŭ por 
eviti konfuzojn, la Akademio okupos sin 
nur pri la lingvo, havos nur lingvan rolon 
kaj specialan kompetentecon. Neniu neos 
ke lingvaj aferoj estas malfacilaj, ke por 
elekti plej bonajn radikojn, konservi la 
unuformecon de Ia lingvo, decidi la dubajn 
punktojn, kompetenteco speciala estas ne
cesa kai ne por ĉiuj facile akirebla.

L a  Akademio do gardos la tradicion, 
eligos el la vortaroj la diferencojn kaj daŭ- 
rigos la verkadon senliman, neniam fini
tan de tehnikaj vortaroj. La Akademianoj 
estos elektitaj nur pro sia scienco kaj por 
sia tuta vivo. Kiam unu el ili mortos aŭ 
eksigos, la aliaj elektos anstataŭanton. 
Tiamaniere, ilia sperto jam granda en la 
tago de ilia elekto, kreskos, firmiĝos per la 
ekzerco de ilia ofico. Okupante sin nur pri 
la lingvo, ili staros super la grupoj, komi
tatoj ŝangeblaj aŭ kelkatempaj, malprok
sime de la batalo varma, ilia aŭtoritato 
neniam estos disputebla, neniam disputita. 
Nemortemaj, ili certigos la senmortecon 
de nia lingvo.

II I . Kiel elekti tiujn Akademianojn? 
Sendube estas ke Esperanto estante longvo 
formita per radikoj plej uzataj en lingvoj 
europaj, t.ekuzataj de plimulto da homoj, 
ĉiu lingvo eŭropa necese havos reprezen
tantojn kaj la nombro da tiuj reprezentan
toj estos proporcia laŭ la graveco de la 
lingvo kiun ili parolas, t. e. laŭ la nombro 
da homoj kiuj parolas ilian lingvon. Kom
preneble, en fa Konsiliĝado pri la novaj 
vortoj alprenotaj, naskiĝus dangero se pli
multo da Akademianoj estus Francoj aŭ 
Angloj au Germanoj...

IV . Fine, kiu elektos tiujn Akademia
nojn ? Ni diris ke la Akademianoj estos 
elektitaj pro sia scienco. Kiu do povos pli 
bone jug i tiun sciencon ?

Unuj deziras ke la kongresanoj elektu 
la Akademianojn. Antaŭ ĉio, ĉu tio estas 
ebla ? La kongresanoj ne reprezentos la 
tutan Esperantistaron. Tiuj kiuj ĉestos en 
kongresoj ne estos la plej lertaj, kiel diras 
tre guste C. Bourlet, sed la plej ridaj kaj 
precipe kiuj logas en la lando aŭ proksime 
de la lando kie ĉeestos la kongreso. Plie, 
kiel voĉdonus Esperantistoj dissemitaj en



. E S P E R A N T O

R

la tuta mondo, kiuj ne konas unu la alian; 
kiuj ne konas la meriton unu de la alia kaj 
ofte estas nekapablaj decidi pri tiu ci 
merite ?

Aliaj diras ke, ĉar D° Zamenhof povas 
li bone ol kiu ajn montri al la Kongreso 
a Esperantistojn plej kapablajn por esti la 

unuaj membroj de 1’Akademio, la Kongre
sanoj estus invititaj voĉdoni laŭ listo kiun 
li formos.

Fine, mi proponas iam de du jaroj kaj 
mi proponas tute simple ke D° Zamenhof 
mem elektos la Akademianojn kiuj poste 
zorgos mem pri la anstatauigo de siaj eks
ig a ta j aŭ mortintaj membroj.

Kion do signifas tiu vocdono, tiu elekto 
limigita laŭ listo ? Ciuj Esperantistoj ĉiam 
obeis la aŭtoritaton de D° Zamenhof ; ĉiuj 
kongresanoj unuvoĉe aprobos do la aŭto
ritaton de la Akademianoj kiuj ricevos tian 
aŭtoritaton de la kreinto mem de Espe
ranto, kies ili estos reprezentantoj, dele
gitoj .

A y m o n i e r .

A N A L I Z O  R E S U M A
de p ro je k to j d is k u to ta j en B ou logne

la ŭ  la  p ro g ram o  o fic ia la .

I. — P ro je k to  de D" Z am e nh o f. —
Tutmonda Ligo Esperantista plejalta kaj 
decidanta aŭtoritato enhavas ciujn Espe
rantistojn kiuj aligas al ia grupo Esperan
tista.

Ĝ i estas regata de Centra Komitato 
(C. K.) kiu estos elektata ciujare de la Kon
gresanoj.

La C. K. enhavas 25 membrojn, d e g a 
tajn po unu persono por ĉiu plena cento da 
memoroj ligo rajtaj.

Ciujare fariĝos kongreso. Ciu grupo sen
das al la'Kongreso po unu delegito por ĉiu 
plena deko de siaj membroj.

Ĉiuj decidoj de C. K. estos sankciitaj de 
la plimulto de la Kongresanoj. Specialaj 
Komitatoj okupas sin je la kurantaj aferoj.

Komitato de Agado plenumas la deci
dojn de la Ligo kaj arangas 1° Propagan
don ; 2° Informojn ; 3° Librovendadon.

Komitato de Lingvo, 25 membroj, por 
ĉiuj aferoj lingvaj.

Komitato de Kongresoj.
Komitato de Cenzuristoj, 25 membroj, 

por la aprobo de la verkoj.
Komitato de Ekzamenistoj, 25 membroj.

II. —  P ro je k to  de G ru p o  P a r iz a .
— Tiu projekto estas nur principa propono. 
Komitato provizora estos elektita de D° Za
menhof, kaj organizos 1° Tutmondan ligon 

•tigos la unuecon de la lingvo kaj 
kunigos la fortojn de ĉiuj Esperantistoj
2° Centran Komitaton kiu efektivigos tiun 
ĉi programon.

D° Zamenhof estos prezidanto de la C. K. 
kies decidoj estos legoj neŝangeblaj.

I I I . — Projekto de S. f. p. E. — Estos 
tondita C. K. havonta la superegan aŭtori
taton sed rolon pure lingvan. G i ne enhavos 
pli ol 20 membroj, elektitaj de la Kongre
sanoj laŭ la principo de 1’internacieco, sed 
internacieco per lingvoj kaj laŭ listo kiun 
lormos D° Zamenhof mem.

IV . — Projekto de D n M. Seynaeve
(Belgujo) aprobas la projekton de S. f. p. E. 
kaj la principon ke la C. K. havas esence 
rolon lingvan sed li ion pligrandigas la 
rolon de C. K. kiu organizos ankaŭ inter
nacian agon de propagando, aprobos la 
programojn de ekzamenoj, kunmetados la 
nomaron de la grupoj k. t. p.

V. — Projekto de Grupo de Saint- 
Omer. — Centra Komitato estas lingva 
aŭtoritato. La Kongreso elektos 21 nomojn 
el listo kiun proponos D° Zamenhof. La 
sorto decidos 3 kategoriojn.

1/3 nomataj por 3 jaroj 
1/3 —  2 —
1/3 — I —

Ciujare la kongreso elektos la trionon 
elirantan. Ciu lingvo parolata de pli ol 
30 milionoj da homoj havos almenaŭ
I reprezentanton.

V I. — Projekto de Kapitano Comte
(Boulogne).

Centra Komitato I* estas lingva autori
tato kaj kontrolas la ekzamenojn ; 2e donas 
helmon por Delegitoj al Esperantistoj okaze 
de vojagoj aŭ laŭ kia ajn maniero.

20 membroj elektataj por 2 jaroj, de 
83 Kongresanoj kiuj reprezentas la diver
sajn eŭropajn lingvojn. La nombro 83 estas 
proporcia kun la  nombro da homoj kiuj 
parolas tiujn lingvojn, ekz. Angloj 20, Rusoj
14, k. t. p.

V II. — Projekto de S0 Aymonier
(Grenoble).

Akademio havas aŭtoritaton lingvan abso
lutan. La Akademianoj estas elektitaj de 
D° Zamenhof mem, tiamaniere ke ĉiu 
lingvo eŭropa havu unu au kelkajn repre
zentantojn, proporcie kun la nombro da 
homoj kiuj parolas ĉiun lingvon eŭropan. 
Post morto aŭ eksigo de Akademiano, la 
aliaj elektas anstataŭanton samlingvanon.

V II I . -— Projekto de S0 Lambert
(Dijon).

Tutmonda Ligo Esperantisto enhavas 
ciujn Esperantistojn kiuj akceptas la Fun
damenton de Esperanto.

Estas kreitaj P  Centra Komitato kiu sin 
okupas pri plenumado de decidoj de la 
Ligo, propagando, informoj aranĝado de 
Kongresoj...

La membroj estas elektataj de Zamenhof;

poste la Kongresanoj ĉiujare anstataŭos 
trionon de membroj (^elekteble).

2' Akademio, havonta lingvan rolon. 
Akademianoj elektitaj de D“ Zamenhof, 
mem, por 3 jaroj (reelekteble).

La hgestro estas la aŭtoro de la lingvo, 
kiu estas prezidanto de C. K. kaj de A k a 
demio.

♦ *
R esum o  de la  P ro je k to

de D e k la ra c io  de Do Z am enho f.

Esperantisto estas nomata ĉiu persono 
kiu uzas la lingvon Esperanto.

I. Esperanto estas lingvo internacia neŭ- 
trale homa, kiu celas plifaciligi la kompre
nigadon inter la homoj de malsamaj nacioj 
kaj ebligi la publikigadon de verkoj egale 
interesaj por ĉiuj popoloj. Esperanto neniel, 
neniam sin entrudos en la internan vivon 
de la popoloj kaj neniom elpuŝos la ekzis
tantajn lingvojn naciajn.

II. Esperanto estas’ lingvo arta, ĉar 
lingvo internacia povas esti nur lingvo 
arta. Esperanto estas la sola lingvo arta 
finita, ĉiuflanke elprovita, vivipova kaj en 
ĉiuj rilatoj pleje taŭga. Kiu aprobas la 
principon de lingvo internacia, devas aprobi 
Esperanto. Ciuj Esperantistoj kaj la autoro 
mem de la lingvo aliĝus al alia lingvo se 
alia montrigus pli perfekta.

I I I .  Esperanto estas elpensita de D° Za
menhof, sed Esperanto estas propraĵo de 
neniu. La Fundamento de la lingvo estas 
verketo de D° Zamenhof « Fundamento de 
lingvo » kiu ĉiam kaj por ĉiuj restados 
neŝangebla kaj deviga. Do, kondice ke oni 
absolute observos la « Fundamenton de la 
lingvo » ĉiu povas uzi la lingvon laŭvole 
kaj por ĉiuj eblaj celoj. Tamen estas reko
mendate kaj precipe al la komencantoj 
imiti la verkojn de la kreinto de la lingvo 
aŭ la verkojn de li aprobitajn.

IV. Pri ĉiuj duboj kiuj aperos en lauzado 
de la lingvo, decidas ĉiam la Centra Komi
tato Esperantista, elektita de (la Kon
greso decidos kiamaniere tiu komitato 
estos elektata). Decidoj de la komitato estas 
devigaj por ĉiuj Esperantistoj.

A v m o n i e r .

DIVERSAJOJ

S

\

T ra  n ia j ko lego j.

Jam  estas proksimaj la tagoj en k iu j la 
esperantistoj k u n v e n d ita j en Boulogne-sur- 
Mer devas konsenti gravajn decidojn por la 
sukceso de Esperanto. La boneco de n ia 
entrepreno malpermesas ke ĝ i falu, pro la 
batoj de la  homaj malperfektajoj, sed la 
neun iiĝo  in ter la  esperantistoj kaj la laborado 
p li m a lp li kaŝita kontraŭ la  nediskutebla a ŭ 
toritato de la elpensito de la lingvo, n ia  kara 
kaj tro modesta doktoro Zam enhof, sendube

ickraatus n ian  de lin it ivan  tr ium fon , kaj
ontraŭslarus t iu jn , k iu jn  n i jam  atingis.
La subm etiĝon , k iun  pub like  montras la 

leutenanto de n ia nediskutebla kapitano, estas 
por ĉ iu j laŭd inda  kaj sekvinda ekzemplo. Ni 
ne estu m a lhum ila j, ne forgesu la m a ls im ile 
con k iu  ekzistas inter la kapo kaj la korperoj, 
kaj ni ĉ iam  pensu ke estas S r0 Zam enhof kiu 
donis al n i la lingvon in ternac ian  kaj n i kiuj 
profitas la  elpenson.

L a  Suno Hispana (julio).

K o n g r e s a j .

Kion la maro disigas, nuntempa spirito klinigas. 
Samfamilia titolo por ĉiuj popoloj skribigas.
Homo ne estas plu Franco aii Anglo, Romano, Barbaro, 
Li samregnano nun estas en la imperio de Dio !
De la nacioj la muroj elfalas kaj polvo farigas,
Kaj Tunuecon antikvan, Babelan la lingvoj retrovas.
Nun Esperanto per stonoj el ĉiuj nacioj konstruas 

Templon por tuta Homaro !
Aymonier.

KI Ameriko n i ricevas bonajn informojn pri 
la  grupo Bostona fondita de S" Harvey (kaj ne 
Ilawey). N i legis en New-York Times Booh 
Rewiew, artikoleton de S. D r IIenry  Y . Piffard, 
Profesoro emerita el la New-Yorka Universi
tato k iu  prezentas bonege n ian  aferon.

La Arew~York Sun, 30. iv . 1905 donas 
protokolon de « Esperanto m eeting  » organi
zata de Allied Arts Association oj' Broohlyn, 
kle on i dek lam is la faman solilokon de Ham let

Ĉu esti aŭ ne esti...

Aliaj notoj en
New-Yorh Evening Post —  I .  v. 1905 
Boston Herald. 3. vi. 1905 
E n  Montrealo okazis kunveno  de kelkaj 

am erikaj sam ideanoj kaj n ia j malnovaj am ikoj 
Saint-Martin kaj Beauchem in k iu j dauras 
varmege sian propagandon m algran  la  mal- 
dolĉajoj k iu jn  ĝ i alportis al ili k ie l profito.

P R I  A K A D E M I O

Ciuj Kongresaj Projektoj — ekceptante t iun  
de Pariza G rupo —  proponas fondi, sub d iver
saj nomoj, Akadem ion Esperantan. Pri tio mi 
priparolas du punk to jn  : la  elekton kaj la 
rolon de l Akadem io.

i e Laŭ la  projektoj de la Societo Franca kaj 
de S r0 Aymonier, la A kadem iano j, elektitaj 
por ĉ iam , sin konstantigos m em , kie l ĉiyj 
akadem ioj.

2® L aŭ  ĉ iu j projektoj —  esceptante t iu n  de 
D ro Zamenhof, —  la Akadem io decidos pri 
lingvo ; kaj la S . F. precizigas tiam aniere : 
« La decidoj de la  Centra Kom itato  estos per 
si mem devigaj ,por ĉ iu  vera Esperantisto. Ili 
estos kon jug ita j... al la diversaj ju rn a lo j. La 
ju rna lo , k iu  rifuzus tion faris in  apartigus fakte 
de la korporacio (§ 4). » ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i l i

K iam  m i v id is ke, por firm igi sian propo
non, la S. F. komparis sian estontan Akade 
m ion kun  la nacilingvaj Akadem io j, m i voli* 
m o n t r i la  funkciadon de lF ra n c a  A kadem io ; 
sed tiu  temo postulus tro longajn  detalo jn 
Mi diros n u r  tion :

Jes, la Francaj Akadem iano j sin konstant-

gas m em , kaj pro tio ili estas nomataj « sen
mortu lo j ». Sed ili fariĝis fermita societeto, 
k iu  a lpreninte « famojn nekon itu lo jn  », ofte 
lormetis granda jn  verkistojn. Ne ricevinte la 
laman M uliere , ili poste devis meti en^sia kun 
sidejo lian  buston kun la surskribo : «N e n io  
mankas al l ia j j lo ro  , li m ank is  al la nia. » Plie 
la  S. t\ forgesis ke ia Franca Akadem io estas 
ne decidantaro sed konsilantaro. G ia  histo- 
liin to , l^eliisson, priskrib is ĝ ian  agadon tiel 
ĉ i : a K iam  pr ilingva  dem ando aperas, la 
Akadem ianoj serĉas n u r  la ku tim on , k iu  estas 
la estro en tia j aferoj, kaj i l i  konk ludas n u r  en 
ĝ ia  favoro. »

Sam maniere la lta la  Akadem io della  Crusca' 
en l*irenzo verkis n u r  vortaron, kiu efikis sur 
la ita la  lingvo  ne pro ĝ ia  aŭtoritateco, k iu  ne 
ekzistis, sed pro sia bonegeco.

Mi venas n u n  al la  an taŭd ir ita j punkto j.
Vi volas ke la Esperantoj Akadem ianoj 

estu « bciimorLuloj » elektitaj por ĉ iam  en la 
jero 1905. Sed pensu ke ni estas ankoraŭ 
nun  m a lgranda areto en la homaro, kaj ekster 
n i estas m ultego da scienculoj kaj lingvistoj. 
K iam  la m ondo fariĝos esperantista, ĉu  vi for
metos t iu jn  for de la Akadem io, sub la pre
teksto ke ili venas tro malfrue ? Cu v i diros 
al ili : « N i scias, ke vi konas m u lte  pli bone 
ol n i la lingvan sciencon ; tam en vi devos 
obei al n i, sen eĉ paroli ? » Kaj kial ? Tial ke, 
tri uiii kongresanoj iam  aprobis v ian  akade
m i a j n  elekton. Sed k iam  la Esperantistoj 
estos tri m iliono j, ili devos do obei tiu jn  tri 
m ilo jn ?  Jen  kio (mi timas ĝin) okazos. Car 
vi estos preskaŭ nenio en la granda estonta 
Esperantistaro, oni senaŭtoritatigos v in , oni 
forlasos v in , oni kreos novan kaj veran Espe
r a n t is t a jn  Akadem ion kontrau  la via. Kiu 

kuraĝus opinii ke du  Akadem ioj kontraŭstaros 
sen danĝero por la lingvo ?

Vi volas ankaŭ , ke viaj decidoj Akadem iaj 
estu devigaj por ĉ iu j kaj vi ekskomunias la 
m a lobeon to j^  Ekzam enu tion  ĉi. Baldaŭ la 
socialistoj a lm enaŭ  fariĝos esperantistoj. Se 
ili ne obeos vin, ĉu vi elpelos ilin  el la Espe
rantistaro ? E lpe lu  I lli fariĝos tiam  eksespe
rantistoj. Kaj la eksesperantistaro, per sia 
nombrego, rid indigos la esperantistareton, 
E ld ir a n ta n  ortodoksa. Eĉ se nia nom bro ne 
tiom  kreskas, k iu  efektivigos vian ekskomu
n ion  ? K ia  estas v ia sankcio' ? Ekzemple, 
an taŭ  ne longe on i ekskom uniis  L a  L u m o n  
kanadan pro ŝanĝeto de skribado. Se la kana
danoj ne estus estintaj sufiĉe disciplinemaj, 
por forigi per si mem  sian proponon, k iu  estus
devig inta ilin  ? Tuj estus nask iĝ in ta  skismo. 
Car la dogmaj leĝoj kaj la despotismo necese 
naskas skismojn kaj ribelojn.

Kontraŭe supozu, ke la Akadem io donos 
nu r  konsilo jn . Unue neniam  okazos skismoj, 
ĉar nenia ekskomunio ebliĝas. Plie el la  libe
reco venas ne konfuzo sed kora konsento ; la 
homoj, kiuj instinkte dejetas la trud ita jn  
leĝojn, akceptas volonte ia konsilojn. I l i  do 
metos en kutim o %viajn konsilo jn , k iu jn  la 
kontro lanta uzado iom  post iom  leĝiĝos. Ne 
t im u  I O n i parolas nu r  por esti komprenata. 
Do la Esperantistoj ĉ iam  parolos kaj skribos 
tiamaniere, ke la a lilingvu lo j ilin  komprenos. 
Kaj por tio ili nature alprenos la vortojn kaj 
d irm aniero jn , k iu jn  la Akadem io estos propo
n in ta . ĉar ĝ i estas la sola lingva internacia 
konsilantaro. E l tio rezultos, ke la Akadem io 
plene tralos sian celon sen perforto, sen d an 
gero de skismo, kun  la aprobo de ĉ iu j, el kiu 
venas la vera aŭtoritato.

Mi konkludas :
Akadem ianoj elektitaj nun por ĉiam estos 

ba ldaŭ senaŭtoritataj kaj danĝera j ;
Akadem iaj decidoj devigaj estos ba ldaŭ  sen

aŭtoritataj kaj danĝeraj.

Cu. La m b ert .

« P A C IF IS T O  »
INTERNACIA SOCIETO ESPERANTISTA POR LA PACO

P r o t o k o l o

E

I. — La 6-an de aprilo 1905, je la duono
de la naŭa, kunvenis en la sidejon de la 
Federacio de i  Universitatoj Popolaj (28, 
rue Serpente, en Parizo) kelkaj Esperantis
toj diversnaciaj kiuj decidis unuvoĉe, laŭ la 
propono de Sinjoro G a s t o n  M o c h , fondi 
Internacian Societon Esperantistan por la 
Paco, nomatan « Pacifisto ».

Post detala disputo, ili akceptis unuvoĉe 
regularon, difinitan por regi la Societon 
gis la unua kunveno generala.

Pri la loko, kien estos kunvokata tiu kun
veno, oni elektas Lucernon, kie sidos, laŭ 
la regularo, la unua kunveno generala 
ordinara, ĉar la 14-a Kongreso universala 
or la Paco fariĝos en tiu urbo, en septem
ro.
Estis elektataj, unuvoĉe, kiel provizora 

komitato, Sinjoroj :

A r n a u d , Emile, notario.
C a s e v it z , Henri, ingeniero, eldonisto;
Chavet , Gabriel ;
M e u n i e r , Charles, eks-inspektoro de la 

riveroj kaj arbaroj •
MOCH, Gaston, eks-kapitano de artilerio;
Fraŭlino P e t r o v it c h , instruistino.

Fine estis decidata la fondo de revuo, 
nomata « E S P E R O  PA C IF IST A  », kiu 
estos la organo oficiala de la Societo. La 
Komitato zorgos por ĝ ia apero, tuj kiam 
estos eble.

Estas petataj informi Sinjoron G. Modi, 
tiuj kiuj povos kunlaboradi, speciale per 
regula sendo de novajoj pri la movado 
pacifisma, kaj resumo de interesaj artikoloj 
pacifismaj aŭ raportoj pri novaj libroj.

E l t i r o j  d e  l a  r e g u l a r o  (i)

I. Celo, rimedoj por agado, Kaj sidejo de 1’Societo

A r t i k o lo  i-a. —  La in ternacia  Societo espe
rantista por la  Paco « Pac ifis to  u celas :

1« Propagandi Tideon solvi la  m a lkonsen
to jn  internacia jn per interkonsento au ju ĝo , 
kaj laboradi por la reciproka a lproksim igo de 
la popoloj, por ke la  sistemo de organiz ita

(li Tiu regularo estos definitiva nur post sia akcepto 
de la kunveno generala, kiu sidos en Lucerno, en 
septembro 1905.

I

paco ansta taŭu  la  sistemon de paco kun 
armado.

2e P lifac ilig i la taskon de la aliaj societoj 
or la Paco, propagandante inter ili la scion 
aj uzadon de Esperanto.

G i malpermesas al si ĉ ian alian agadon, kaj 
nome ĉian d isputadon aŭ  propagandon rilatan 
al la  in terna politiko de la regnoj kaj al la 
religiaj demandoj.

2. — La ĉefaj rimedoj por la  agado de la 
Societo estas :

P ub lik ig i la  esperantan tradukon de la ofi
cialaj dokum ento j kaj precipaj verkoj, kiuj 
interesas la pacifistan propagandon, kaj eldoni 
per Esperanto orig ina la jn  verkojn, nome 
revuon, kiu estos ĝ ia  o fc ia la  organo ;

In s t ig i la tradukadon  kaj e ldonadon per 
Esperanto de ĉ iu j verkoj rilataj al ĝ ia  celo ;

Fondi regionajn grupo jn  por la studado kaj 
p ropagando  de la paciiistaj ideoj ;

Posedi fiksajn aŭ rond iranta jn  librarojn, 
tiel ĉe la societa sidejo, kiel en la grupoj ;

H av ig i la verkojn pri pacifismo aŭ  Espe
ranto ;

O rgan iz i pub lika jn  aŭ priva ta jn  paroladojn, 
ktp.

3. — La societa sidejo estas en (I) . . . 
ĉe la loko fiksita de la-centra kom itato .

II. Societanoj. Kotizajoj

4. —  C iu  persono deziranta kun labo r i po 
la tasko d ifin ita  iie Ia unua  artiko lo  povas 
partopreni en la  societo.

La peton por akceptiĝo oni devas sendi al 
la centra kom itato au , se grupo ekzistas en la 
loko, al la kom ita to  de tiu  grupo. Tiu kom i
tato decidas pri la akcepto, k iu  estas pub lik i
g ita  en la revuo.

6. —  C iu societano pagas ĉ iu jare  kotizaĵon 
po 5 frankoj, k iu  rajtigas lin  partopreni en la 
generalaj kunveno j, ricevi senpage la revuon, 
ricevi senpage aŭ rabate la a lia jn  societajn 
e ldonajo jn , kaj partopreni en ĉ iu j aliaj utilo j 
donataj al la societanoj (kiel ekzemple la raba 
taj anoncoj en la revuo.)

7. —  Kiel escepto de la artiko lo  6-a, kelkaj, 
personoj, gis la  nom bro 5, povas kolektig i por 
pagi opan kotizaĵon.

Tiu kotlzajo konsistas je  monsumo da 5 fran
koj, kun  a ldono po 50 centimoj de ĉ iu  parto
prenanto. Gi rajtigas ricevi nu r  unu  eksem
plero!! de la revuo kaj de la senpagaj e ldona
jo j, sed la partoprenantoj havas pri ĉ iu  alia 
afero la sam an rajton, kiel ĉ iu j aliaj socie
tanoj.

9. —  La Societo petadas kaj akceptas dan 
keme ĉ iu jn  donaco jn , kiuj povas helpi al ĝia 
agado.

V, Grupoj loKaj

20. —  C iu loka grupo devas enhav i a lm e
naŭ  20 m embrojn .

21. —  La lokaj grupoj estas tute sendepen
daj, tiel de la societo, kiel unu  de la  alia. Ili 
regas sian organizadon kaj re g u la ro n ; iliaj 
membroj partoprenas en la societo en la
aparte kategorio kaj kun  la  rajtoj k iu j rilatas
as ia j kotizajo j, laŭ  la sekvantaj kondiĉoj 

\° i l ia  fonda regularo devas enhavi la l-an
artiko lon de tiu  ĉ i regularo, sen ia  kondiĉo 
kontraŭa  ;

2e Ili enkasigas la kotizajoj n  de siaj mem 
broj kaj pagas a lm enaŭ  tri kvaronojn de ili al 
la societo, konsentite ive ĉ iu  kotizajo ordinara, 
supera aŭ opa, ra jtigas por unu  abono je la 
revuo kaj la senpagaj eldonoj.

VII. Finiĝo de la Societo

26. — E n  okazo de fin iĝo  de 1’Societo, ĝia 
havo. kun  la havo de la  lokaj grupoj, estos 
donacata al la Komisio internacia por la 
Paco (nuntempe sidanta en Berno), a ŭ , se tiu  
komisio tiam  ne ekzistos p lu , al ia sim ila 
societo.

(t) La provizora sidejo'estas en Parizo. Oni adresu 
ĉiujn komunikajojn al S-ro Gaston Moon, iC, Avenue de 
la Grande-Armĉe, Paris, 17«.
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* ESPERANTO *
en  ĉ iu j  l ib r e jo j k a j  ĵ  u rn a lo j oj.

LIBREJO L. LAMIOT
C E R E T  — (P.-O .) — F r a n c o

Fonetmo Litera, do M .V erema , (e lvend ita ). O 50 

Provo de Khemia nomaro de P. B e r t h e lo t .  O 50

Tiuj 2 verkoj estas presitaj sen sursignoj.

LA SIGNO ESPERANTISTA
estas

L A  V E R D A  S T E L O
kaj

la  ve rda  ste lo  estas la  S IG N O  « G A S S E  u

la  p le j b e la , —  m a lk a ra ,  —  s im b o la n ta  k a j 

so la  vere d is v a t ig ita  in te rnac ie  rekon ilo  

e spe ran t is ta  ; ne estan te  te k s a ĵa , ĝ i  ne 

d ifek t ig as .

Pomalgrande I  f i*# ,  ĉe la ĉefaj Grupoj r.n la mondo 
pogrande (rabato 20 °io por almenaŭ 12) ĉe :

8 ,# I- n i  I l o  G n e a e

Stralo Phalsbourg, Ilavro, Francujo.

STOPLOJ EL KORKO

J
C E R E T  (P.-O ) F r a n c o

R o n d i r a n t o  lu sola bele ilustrita 
jurnalo, esperanto bulgara organo.

Estas rezervitaj nu r  kelke da jarko lekto j, 
k iu j estas vendeblaj : de Tunna ja rk , plena
IO fr., I-a ja rk . sen n-roj I ,  2. 5 fr.. U-a jark, 
p lena 4 fr. Ill-a  jark , nu r  G n-roj 3 fr. Abol
ataj tutaj tri kolektoj 15 fr. Tolb indita j la du 
kolektoj 17 fr. A l t e b l a j  ĉe S-ro G. P.' O r e s- 
k o v , sekretario de l'k lubo « Stelo » en Plov- 
div, Bulgaru jo .
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DIMANCHE 20 AOUT

LE CONGRES

Ce matiri, k neuf heures, reunion des 

Congressistes aii Theatre municipa!. Exa- 
men des projets par nations; choix des 
delegues qui doivent prendre la parole.

A 2 heures, excursion a Wimereux par 
train speciaj

A 9 heures, au Theatre, grand concert 
esperantiste.

Le lundi 7 aoŭt, k 8 heures du  matin. 
reunion de tous les delegues ; lecture des 
projets, fixation de 1’ordre du jour jusqu’a 
la fi n du CongrOs.

A l i  heures, premiere assemblee gene 

ra le ; declaration du docteur Zamenhof; 
k 2 heures, banquet au Casino.

Le soir, grand bal au Casino ; la plupart 
des esperantistes paraitront en costumes 
nationaux ou regionaux ; pour les autres. 
la tenue de soiree est conseillee mais non 
obligatoire.

Le mardi 8 aoŭt, k 9 heures, reunion des 
auteurs de projets; k 2  heures, visite du 
Port ; excursion au Portel.

A 8 heures du soir, deuxi6me assemblee 
generale.

Le mercredi 9 aoŭt, k 8 heures du matin, 
troisieme assemblee generale.

A 3 heures, votes, decisions du Congrĉs ; 
choix de 1’endroit oii aura lieu le deuxieme 
Congres universel.

Le jeudi IO aoŭt, *jxccirsion en Augle- 
terre ; visite aux groupes de Douvres, 
Folkestone ; le l i ,  retour par Calais, recep
to n  par le groupe de cette ville.

Les samedi 12 et dimanche 13 aoŭt, diver- 
tissements divers; fetes champetres ou 
visite de l’Expositionde LiCge, au choixdes 
congressistes.

B u re a u  de re n s e ig n e m e n ts .— Pen
dant toute la duree du C o ng rĉs , u n  bureau 
special de renseignements sera ouvert au  

'I heatre municipal. On jr Saura  heure pa r  

heure le programme detalle de  la jo u rnee . 

Les Esperantistes y trouveront aussi la 
liste des chambres vacantes, les tarifs des 

princ ipa li etablissements, botels, restan- . 
rants, cafes, loueurs, ete., 1’adresse de tous  

les commergants oui, par no tre  interme- 

diaire, desirent offrir leurs services aux 
Esperantistes ou faire traduire une commu
nication, ete.

SUR L IN IT E
L ’esperanto a 6te frĉquemment com- 

battu par ses adversaires au moyen 
d ’une arme extraite de 1’arsenal scien
t i a e ,  c’est-ŭ-dire avec cet argum ent 
en apparence irrĉfutable ; « Une lan
gue ne peut rester une ; ii faut, de par 
Ies lois inĉvitables de la nature, qu ’elle 
se disloque en dialectos cmi vont diver- 
geant de plus en p lus cnaque jour et 
aboutissent & des langues nouvelles 
diffĉrentes entre elles, comme elles dif- 
fĉrentde leur langue mĉre commune. 
L a  scission en dialectos est 1’ecueil oŭ 
sombrera tĉt ou tard n ’importe auelle 
langue internationale. C ’est done aupe- 
rie que de proner ce qui est incapable 
d ’une vie durable. »

Beaucoup d ’esperant,istes sont hantes 
de cette mome crainte qu ’ils expriment 
souvent, soit dans les revues esperan- 
tines, soit surtout dans leurs corres- 

ondances privĉes : iis ont peur que la 
angue ne se dĜsagrĉge et ne se divise 

en dialectos.
II semblerait qu ’am is et ennem is de 

1’esperanto se rencontrent sur cette 
question : Ies premiers apprĉhendent 
une dislocation que les seconds regar- 
dent comme certaine.

Cependant un  fossĜ profond les 
sĜpare m ĉm e en ce point. Les anti- 
esp^rantistes dĜclarent le m aintien de

fi

1’unite matĉriellemenl impossible- Ies 
espĉraniistes, eux, reconnaissent avec 
raison qu ii leur suffit de oouloir 1’unite 
pour que 1’unite soit. A u  fond Ies prin- 
cipes lingu is liques qui d irigent les uns 
ne sont pas du tout ceux qui servent de 
base cl I opinion des autres.

C ’est pourquoi, voulant parler de l ’u- 
nite esporantino, je devrai employer 
deux langages, selon que je m ’adres- 
serai ii ceux-ci ou ŭ ceux-lŭ. Pour 
aujourd hui, je prierai les esperantistas 
de m  ecouter.

Reunis en ce jou r & Boulogne pour 
un  congrĉs important, qui aura sa 
place dans les annales de 1’histoire, iis 
senteni en eux non seulement l ‘exci- 
tation de l’enthousiasme qui les trans
porte dans le domaine ideal de la verte 
eSpĉrance, m ais aussi 1’impression 

grave des re s p o n s a b il i^  qui les font 
rentrer froidement en eux-memes et 
s’inquieter des grises realites.

E t certainement leur plus grand 
souci sera celui de l’unite a sauvegar- 
der. Dans loutes leurs discussions et 
re so lu tio n , iis seronf preoccupes de 
ne rien dire et de ne rion faire (jui 
puisse pe rm e tte  la formation du m oin
dre germe de dialecte. Bien pli\s, iis 
clierclieront tous les movens possibles 

pour assurer l ’unite envers et contre 
tous ; et je ne serais pas etonne qu ’un  
excĉs de zĉle en amenŭt quelqueo-uns 
a propose!- des mesures tracassferes 
ou tyranniques.

Certes on a raison de vouloir 1’unitĉ, 
sans laquelle la langue internationale 
ne peut elre. Je desirerais seulement 
qu on la veuille sans hantise maladive, 
n i fievre pernicieuse, qui nous feraient 
tomber dans le purisme et le rigorismo 
non m oins dangereux.

*
* ♦

Quelque paradoxal que cela paraisse, 
j ’aftirme qu ’une langue internationale 
C o u r t  peui-etre m oins de risques de 
scission que n ’imporle quelle langue 
nationale. E n  effet, les Francais, par 
exemple, se servent du francais & tous 
les moments, pour causer avec leur 
entourage et aussi avec eux-memes. 
Mais leur moi est relativement immua- 

ble et leur entourage se renouvelle en 
gĉnĜral assez peu. Dans la grande 
fam ille francaise ii se conslituo done 
une foule de petitsgroupements en par
tie fermes, qui ont leur fagon de penser 
et de juger et par consequent aussi de 
parler. Un groupement se distingue 
toujours p lus ou m oins de ses voisins 
meme im m ediats ; et ainsi existent (je 
ne d is pas « se forment ») une quardite 
intime de particularites de langage pro
p i s  aux divers groupements, et, pour 
employer le vrai mot, une quantite 
intinie de germes de dialectos. Ces ger- 
mes se developperaient, si les groupe
ments etaient separas par des cloisona 
ĉtanches, si des relations plus Ĝtendues, 
si 1’instruction, si les journaux , si 
m ille  faits de civilisation generale ne les 
arretaient pas dans leur croissance.

A u  contraire, comme nous ne pen- 
sons pas en esperanto, comme nous ne 
nous en servons pas avec notre entou
rage ni .avec les personnes qui parlent 
la meme langue que nous, nous ne 
sommes pas exposes & creer des espe
ram os locaux. N ous rĉservons cette 
langue pour les relations orales et 
surtout ecrites avec les etrangers. Pour 
prendre un exemple, le Francais A  
correspond avec 1’A ng la is  B et l’Alle- 
m and C. D au tre  part 1’A llem and C 
emploie E speran to  avec 1’Italien D et 
1’Espagnol E . E n  outre, 1’Espagnol E 
echange des lettres avec le Japonais F 
et le Russe G, et ainsi de suite. Par le

fait, voici constitu i un groupement lin 
guiste international, oŭ entrentA , B, C,

D , E , F ,G ,q u i appartiennent ŭ sept pavs 
differents. O r, ces personnes necessai- 
rement se parlent ou s ’ocrivent avec 
1’intention de se comprendre. Done elles 
sont dans la necessite d ’employer toutes 
le m ĉm e esperanto, et ce vaste groupe 
internationa!, disseminta sur le monde 
entier, est tenu a 1’unite linguistique, 
absolument de la meme fagon que cha- 
cun des petils groupements francais, 
don i jeparla is  tout a 1’heure, emploie le 
meme type de langue frangaise. L ’espe- 
ranto est un, parce que la fam ille 
esperantiste est nĉcessairenient inter
nationale.

Un fait insignitiant nous le prouvera. 
Jo ne sais qui eut un  jour l ’idee d ’inventer 
le m ot de samideano pour s’adresser a 

ses correspondants. Tres rapidementce 
mot s ’est repandu parm i tous les espe- 
rantistes, qui s’appellent ĉt chaque ins- 
tant avec ce commode et touchant sam i
deano.

Voyez encore comm entprocĉdent nos 
auteurs do dictionnaires. lis  s ’entourent 
de tous les travaux de leurs devanciers, 
quel que soit leur pavs d ’origine ; iis les 
consullent, les traduisent, les depouil- 

lent, comme ce s t leur devoir; de sorte 
que le plus r<§cent des dictionnaires con- 
tient en substance tous les autres. Q u ’ils 
le veuillent ou non, ces auteurs main- 
tiennent et fortitient 1’unitĜ de lespe- 
ranto.

L in i t e  de Ia langue s ’impose d ’elle- 
mome, et tous nous y cooperons incons- 
ciemment chaque jour en employant 
1'esperanto avec des Ĝtrangers. E lle  ne 
courra de risques que ie jour oŭ des 
esperantistes voudront delibĉrement et 
de parti pris se creer une sorte Margot 
e s p e ra n t i com prehensive pour eux 
seuls. M ais ce jour-lŭ iis se seront m is 
volontairement hors de lesperantism o.

Si 1’unite de 1’esperanto est peut-ĉtre 
p lus stable que celle de 11’importe quelle 
langue nationale, ello a d ’autre part un 
caractere m oins etroit et m oins niveleur. 

Je m ’explique. Notre langue de tous les 
jours inli ue sur nos pensees, car nous 
pensons avec des mots deja faits, et 
toute pensee non revetue du r i mot reste 

a 1’Ĝtat d ’ebauehe inutilisable dans notre 
cerveau. Par suite notre langue journa- 
liĉre est en quelque sorte le moule de 
nos idees, et par suite aussi les m em 

bres de notre groupement linguistique, 
parlant comme nous, pensent en quelque 
sorte de la meme fagon que nous.

M ais nous ne pensons pas en espe
ranto ; nous ne nous en servons pas 
quotidiennement; 1’esperanto est et sera 
toujours, pour 1’immense majorito des 
esperantistes, une langue Ĝtrangĉre. 

Quand nous 1’emplovons accidentelle- 
ment, nous apportonŝ done nos fagons 
de penser et nos habitudes de langage 
que nous a im poseesla pratique journa- 
liere de notre langue nationale.

Malgre tout ce qu ’on pourra entre- 

prendre lŭ-contre, on n ’empechera jam ais 
un  esperantiste A ng la isde  rester anglais, 
ni un  Suedois de rester suĜdois, quand 
iis  parleront ou Ĝcriront en esperanto. II 
est done impossible d ’imposer ĉi tous ies 
esperantistes une m aniĉre uniforme et 
esperantine de concevoir leurs idĉes et 
de les assembler.

Si 1’unite absolue d ’une langue natio- 
la le  est impossible ŭ realiser, ŭ plus 
orte raison 1’unitĜ absolue de 1’esperanto 
♦st-elle*-liimĜrique. Dans la langue quoti- 
<ienned’unFrangais quelconque entrent 
in  facteur personnel et un  facteur social 
cui la differencient plus ou m oins du 
Ungege de beaucoup d ’autres Frangais.

Dans 1’esperanto de n im porte  quel espe
rantiste entrent non seulement ces fac- 
teurs personnel et social, m ais aussi et 
surtout un  facteur national, qui lui donne 
un caractere tout particulier. Rares sont 
les esperantistes que l ’heureux hasard 
des necess ita  a eontraints d ’employer 
1’esperanto avec assez de fr6quence pour 
qu iis a ientpu se debarrasser de ce fac
teur national.

li taut done que 1’esperanto soit assez 
large pour admeltre ce facteur national, 
et assez elastique pour s ’y adapter sans 
en soufTrir dans son unite. E t par consĉ- 

quent 1’esperanto, ŭ mon avis, est ̂ c o m 
patible avec le purisme et le rigorismo, 
qui le durciraient et le rendraient aussi 
peu souple qu ’une gajne de metai.

Une experience vieille de prĉs de vingt 
annees a montre et montre tous les jours 
que 1’esperanto, tel qu ’il est, possĉde a 
un merveilleux degre cette large unite, 
cette elasticite qui 1’adapte superieure- 
ment ŭ son role. Nous navons  qu ’ĉi le 
conserver et & travailler sans inquiĜtude 
a l ’enrichir et ŭ le perfectionner par 
1’usage dans le meme esprit quo Zam en
hof l a  cree.

Car prem iĉrement si tout le monde y 
collabore, ii conservera son u n ite ; secon- 
dement si on y collabore avec toute la 
Uberto, possible, on lu i conservera cette 
elasticite qui lui est indispensable.

Ch . L am bert .

P O IG N E E  DE N O U V E L L E S

Nous lisons dans la Depĉche de Lyon (13 
juillet), Ies lignes auivantes assez emgmati- 
ques :

Un nouveau Groupe Esperantiste. — Le Comitĉ 
directeur de 1’Unlon fraternelle des eraployes 
de commerce et d’industrie forme un groupe 
esp6rantiste. Parmi les adhĉrents au voyape, 
ceus qui desireralenten faire partie sont pries 
de donner immediatement leur adhesion au 
siege de 1’Uniou. 5, rue Jussieu, k Lyon.

Articles nouveaux sur le Congres de Boulo-
gne d.aris :

Le Republicain de Joigny, 12 juillet.
Le Journal de M o n tro n , 13 Juillet.
La Dtipĉche de Tours, 14 juillet.
Le Journal d/lmtens, 15 juillet.
L'Independaj de Saint-Claude, 15 juillet. 
La Revue, de Paris, 15 juillet.
Lyon Universitaire, 21 juillet.

*
¥ *

Encore l’affaire Ostrovski ou a du Tailleur
cVOdessa, » dans :

L'Eclair, de Paris, 16 juillet, (G. M.)
La Depĉche de Lyon, 17 juillet.
La Petite Gironde, de Bordeaux, 19 juillet

(Simplice).
L’Independaj, de Tarbes, 19 juillet.
Le Journal du Cher, de Bourges (20 juillet). 
Le Petit Versaillais, de Versailles. 21 juil

let, (G. M.)
0

*
• *

Articles favorables a reaperanto dans :

L’Echo Bourguignon, d’Auxonne, 16 juillet. 
La Metropole, d’Anvers, 16 juillet.
L'Union Liberale, de Tours, 21 juillet 

(R. Blanchet).

Le Courrier de La Rochette du 16 juillet 
reproduit le rapport de M. Albin Rozet, aveo 
ce preambulo assez extraordinaire :

« On nous a demande oŭ en etaient les 
progrĉs de la nouvelle langue, au sujet de 
Iaquelle nous avons eu loccasion d’ins6rer 
quelques communications. Nous n’avons pas 
de renseignements precis sur Ies resultats 
obtenus ŭ ce jour par les initiatives privees ; 
mais, pour repondre en partie k la question 
qui nous a 6t<§ posee, voici le rapport fait ŭ la 
Chambre des dĉputĉs, ete. »

LVluenir des Colleges, publie le 5 de chaque 
mois i  Libourne et organe officlel des Profes- 
seurs Unlversitaires des Collĉges de France, 
insere dans chaque numĉro un article sur 
reaperanto.



* E S P E R A N T O  *

Le Courrier de Saumur continue & publier 
une sĉrie (Tarticlcs remarquables sur ('espe
ranto.

Dans ses numeros du 1er mni et du i er Juil
let. le Chasseur Francais de Saint-Etienne 
publie une critique dĉtaillee du Latin com- 
raerciol. sous la signature Ch. Lambert.

Le numero dvaoŭt du meme journal contient 
une statistino sur la diffusion de (‘esperanto 
durant 1'annee 1905, cTapres le 25® Adresaro 
du Dr Zamenhof.

Un nouveau groupe s’est fonde & Southam- 
-pion. Daprĉs le British Esperantista les 
trois villes voisines Plyrnouth} Devonporl et 
Stonehouse se sont unies et ont fonde un 
groupe.

Un cours desperante a ĉtĉ autoris^ a 1'Ecole 
Preparato!^ d'Orizate (Mexique).

tSuno Hispana, n0 de J u i l l e t )

Le professeur hollandais Nleuvenhuls, qui 
a pris part au congres national de Rome, est 
convaincu de la necessita d une langue neu- 
tre. Les chefa du socialisme en Hollande ont 
dĉjft commence a ĉtudier les divers svstemes 
de langues pour en choisir une. — Le parti 
orthodoxe fait doj* une place a 1'esperanto 
dans son organe.

• (Germana Esperantisto, juillet).

La bonne sensence esporantino semdc par 
M. Schuck-Braunschwig, au Paraguaja com
mence a lever dans ce pays et a promettre 
une bonne et rapide moisson.

(Germana Esperantisto).

La Hepublique americane de San-Sa!vador 
tient assurement le record dans le mouve
ment esperantiste. Le Germana Esperanlisto 
nous apprend en effet que par ordre ministe
rie! le professeur Abrill fait chaque semaine 
trois legons desperante aux ipstituteurs et 
aux particuliers. On attend Tintroduction pro
chaine de 1'esperanto dans les ĉcoles.

Dans les Annales de la Jeunesse Socialiste 
de Paris, numbro de juin, M. Leon Bollack, 
auteur de la Langue Bleue, publie un excel- 
lent et impartial article sur a la Langue extra- 
nationale. »

Citons sa conclusion :
« Aussi, tout partisan de 1'amelioration des 

conditions sociales, tout amant de la Paix, tout 
croyant aux principea du progres humain, 
doit aider de toute* ses forces a I'avĜnement 
du langage internationa!.

La science nous a fourni au XIX* siecle les 
moyens matiriels de parcourir notre globe 
tous les jours rapetisse grace & Taugmentation 
de vitesse de nos vehicules ; ii faut qu'avant 
Ia lin du xxe siecle tous les hommes puissent 
intellectuellemcnt se communiquer leurs pen
ados par un mode commun dinter-oomprehen-

f sion.
Cest le libre echangc des pensas qu’il 

convient d'6.tablir.
Pour la future Fĉderation de** Etats civlllses, 

c’est la langue federale qu’il faut constituci
Pour aimer les hommes nos freres faut-il 

tout d’abord les comprendre ; et pour les com
prendre, faut-il encore crĉer la langue extra- 
nationale, langue serve des civilises epris de 
sondante. *>

E SP E R A N T O  est en vente 

dans toutes les G-AE.ES.

^Esperanto en Algerie.— Une exposition espe
rantiste organisme a Alger a parfaitement 
rĉussi et lesjournaus de la region nous appor- 
tent Techo de 1’accueil qu’elle a regu dans les 
centres commerciaus de la ville.

Alger regoit beaucoup de vislteurs qui ne 
parlent pas le francais ; iis ne sont guldĉs en 
ville que par les guides digeneo, et le com
merce local est totalement neglige par suite 
de la difFiculte de se faire comprendre. La
propagande fructueuse du groupe d'Alger et 
du Nord de l'Afrique permettra bientot k 
tous les Esperantistes de visiter toute la region 
en dĉtail et d'une fagon Intelligente.

La. Metropole, d’Anvers (Belgique), 
29 juln 1905.

V A R I  E T  E S

ZAMENHOF A PARIS

Connue nous 1’avions annonce, les grou
pes parisiens et les nombreux esperantis
tes de passage a Paris en ce moment pour 
al lei* au Con grfcs ont fait au createur de 
1’Esperanto une recepton enthousiaste.

Samedi 29, a IU heures du matin, M. 
Bienvenu-Martin, ministre de l’Instruction 
publique, a regu eri audience privee le 
Dr Zamenhof.

Le ministre a eu avec le Dr Zamenhof 
un long entretien dans lequel ii lui a 
exprime toute sa consideration pour l’ceu- 
vre qu’il a entreprise et menee k si bon 
port sans aucun appui officiel, et lui a pro
mi s de suivre avec Ie plus grand interet le 
developpement de l'Esperanto en France.

La plupart des grands journaux pari
siens ont relate les divers incidents du 
passage de Zamenhof a Paris et donne 
compte-rendu de 1’enthousiasme souleve 
par sa presence parmi les esperantistes 
francais.

Puissent les voix qui 1’acclament et aux- 
quelles nous joignons la notre lui faire 
oublier les difficultes du debut et les amer- 
tumes de la lutte !

UNE COMPARAISON

Supposez un etranger, arrivant pour la 
premiere fois de sa vie, a Paris. Mettez-le 
sur la place de l’Opera, et dites-lui de 
trouver sans guide, sans indication d'au- 
cune sorte telle rue que vous voudrez, la 
rue de Tournon par exemple ; eli bien ! cet 
etranger pourra marcher pendant des mois, 
pendant des annees avant de decouvrir la 
rue en question.

Supposons, au contrade, une ville cons- 
truite ldealement, ayant, par exemple, la 
forme d’une roue dont le moyeu serait la 
place centrale et dont les jantes seraient 
Ies rues, chaque rue portant un numero 
d ’ordre ; placez votre etranger sur la place 
centrale, dites-lui que son hotel se trouve 
rue 33, et au bout de cinq minutes, rien 
au’en faisant le toni- de la place, ii aura 
decouvert 1’amorce de la rue demandee, 
qu ii n’aura qu’a suivre tout du long.

Eli bien ! nos langues sont comme nos 
capitales, belles d ’une beaute pittoresque, 
pleines de coins, de recoins et de detours, 
formees lentement par rues et par quartiers 
successifs, qui sont venus s’agglomerer 
tant bien que mal et generalement de guin- 
gois. Pour s’y reconnaitre, ii faut y avoir 
vecu pendant des annees, et encore y a-t-il 
toujours des recoins qu’on ignore.
; ^'Esperanto est, au contraire, la cite 
ideale, recta igne, ordonnee, symetrique ; 
ii suffit d'en > avoir regarde une seule fois 
le plan et 1’economie pour s’y retrouver 
aussitot les yeux fermes. Sans doute, elle 
est moins pittorescjue, mais comme ii 
s’agit dans le cas present d ’avantages pra- 
tiques, l’esthetique n ’a rien ŭ voir dans la 
question.

Et voila pourquoi, ii serait i  souhaiter 
qu’au beu de faire anonner pendant des 
annees les elĉves de nos lycees sur Ies 
textes allemands ou anglais, on leur apprit 
1’Esperanto, qu’ils ecriront et parleront k 
la perfection en dix fois moins de temps, 
et qui, lorsque pareille mesure aura ete 
adoptee dans tous les lycees de 1’univers, 
sera pour les humains 1’instrument mer- 
veilleux et unique de communication inter
nationale, tant commerciale quescientifique
et litteraire.

Alfred M o r t ie r , 
dans le Petit Ni$ois du 6 ju in  1905.

*
* *

La ville allemande de Mannheim, par ekem
ple, a ainsi la forme d’un demi-cercle ; toutes 
Ies rues dans un sens portent une lettre de 
l'alphabet. les rues perpendiculaires 
bre a partir de I ; cnaque maison a

un nom- 
aussi son

C A R T E  P O S T A L E . — Nous ĉditons une carte postale de propagande portant au 
verso, suivant le modele cl-dessous, la grammaire, syntaxe et prononciation de 1’Espe- 
ranto, une lettre-exercice et un petit vocabulaire pour traduire cette lettre.

La carte sera Uree sur beau carton, modele officiel francais. Ceux de nos lecteurs qul 
voudraient s’en procurer le pourront faire dans nos bureaux, au prix de un franc le cent, 
ou /mii francs le mille, port en sus.

Le recto est divise en deux pour la correspondance, suivant le modale nouvellement
admis.

G R A M M A IR E

O  marque le aubst. : patro — pĉre. 
A  inarque Vadjeclif: patra — pa

tenti.
K marque I’adverbe : patre — pa- 

ternellement.
J  marque le pluriel: bon;J patroj 

— bons pere.*».

Le V erbe
Pronoms : ml, je ; cl, tu; li, ii; 

si, elle ; ĝi, cela ; ni, nous; vi, vous; 
ili, euxy elles; Bi,soi-mĉme; oni, on.

A *  marque le prĉsent: li ama*
— ii aime.

I *  marque U passi : ni ami»
— nous avon» aimd.

Oa marque le futur: vi amo» — 
vous almetos.

U » marque le condi tionnel: si 
amu» — eile aimerait.

U  marque Vimp&tŭtif: venu — 
venez. .

I  marque {'infinitif : esti — 
Ĝtre; ami — aimer. 

Antmarque le particle prĉsent 
actif: fam u la  — faisant. 

Kni marque le participe passi 
actif: farinta — ayant fait. 

A l  margae le participe prĉsent 
passif: amnia — ĉtant aim6. 

I i  oiarque le part. passe pas
sif: amila — ayant 6t6 aimd.

Estimata Sinjoro
Sur tiu-ĉi poŝtkarto mi 

hav'as la honoron prezenti 
al vi la lingvon

E S P E R A N T O

Vi pov’as vidi ke la lingvo 
estas tre simpla, tre facila.

Se vi volas skribi aŭ paroli 
kun personoj de aliaj nacioj, 
vi devas lerni la lingvon 
internacian Esperanto.

Kun respekta saluto,

V O C A B U L A IR E

pour traduire la lettre cf-dessus

tiu-ĉi celui-ci tre trŝs
rni je se si
hav- avoir skrib Ecrire
honoro honneur aii ou
lingvo langue kun avec
vi vous alia autre
pov- pouvoir nacio nation
vid- voir dev- devoir
ke aue

ĉtre
lern- apprendre

est- inler entre,inter

P R O N O N C IA T IO N

Toutes Ies lettres se prenon- 
cent et toujours de la mĉme fagon:

C = ts 
ĉ = tch 
S ss ss 
ŝ = ch

g = g dur j = y
g=aj j=r
u = ou e = e 
u = w anglais, ou trtsbref

les autres comme en francais.
Pas de nasaies : an, on. un, ete. 

Pas de li mou»116es. Pas de lettres 
doubles : p/i, c/i, au, ou, gn, ete.

S Y N T A X E

II n’y a pas de teminta gramma
tica!, les noms de femelles se ter- 
minent en In o . Particle est inva
riable : 1« =  le, la, les. L 'adjectif 
8’accorde en nombre avec le subs
tantia mais non en genre : la bela 
hato: le beau chat; la belaj katinoj: 
les belles chattes Le verbe ne 
change ni pour les personnes ni 
pour les nombres : mi amas : 
j'aime ; vi amas : vous aimez.

On marque par un n le complĉ- 
ment direct de la phrase ; la cons
truction est absolument libre : mi 
vin amas ou mi amas vin * je vous 
alme ; la kato kaptas ratojn: le chat 
attrappe des rats.

numero. On habite done par exemple 4 P 2 et 
Ton va en visite IO B ;4. Rien de plus com- 
mode.

VISITE D’UN ESPERANTISTE ANGLAIS A ANGERS

Lundi dernier, i  8 heures du soir, a eu 
beu, au sifege sodai de Esperanto , une 
seance fort mteressante. Le groupe ange- 
vin recevait la visite d’un Anglais, employe 
quincaillier ŭ Leicester, M. Maggelstone, 
parlant couramment 1’Esperanto, et ii s’a- 
gissait de savoir si cet aimable visiteur 
comprendrait les esperantistes angevins et 
s’il serait compris a’eux facilement. Aussi 
la salle tout entere etait trĉs agitee, 
partagee qu’elle etait entre pessimistes 
declarant que la prononciation anglaise 
diffĉre trop de la prononciation francaise 
pour qu’on puisse se comprendre sans 
difficultes, et optimistes affirmantque E s 
peranto etait une langue trop simple pour 
que le monde entier ne puisse se com
prendre tr6s facilement.

M. Maggelstone fut presente au groupe 
par M. Chausse. un ange vin, son corres- 
ondant. Apr6s Ies souhaits de bienvenue, 
e president, M. Galard, commenga brave- 

ment le feu auquel repondit trĉs cranement 
1’esperantiste anglais. que chacun comprit 
nettement et i  qui cnacun tint ŭ dire un 
mot aimable.

La conversation dura ainsi I h. Ij2 et 
c’est avec regrets unanimes qu’on dut se 
separer, et chacun emerveille par cette 
langue admirable qu’on apprend si facile
ment et qu'on parle de meme.

#
(Tire du Journal de Maine-et-Loire du 

2G juin.
*

* *

Cea visites d’esperantistes ĉtrangers sont 
maintenant presque quotidiennes ; ii importe 
que le publie en soit averti au moins de temps 
en temps.

L’esperanto est une langue qui ne se parle 
pas, dit avec tant de justesse M. Albin Rozet.

(Note de la Reduction).

LES ESPERANTISTES

Beaucoup d’etrangers qui possĉdent des 
elements de la  langue internationale espe
ranto, prolitent egalement des facilitas de 
tout genre que leur procure la connais
sance meme rudimentaire, de cet idiome 
pour passer a 1’etranger des heures vrai- 
ment agreables.

C’est ainsi que le groupe des esperan
tistes anversois a regu hier 15 juillet la 
visite d ’un des adeptes de la langue les 
plus connue de la France : M. Carlo Bour
let, docteuren sciences, professeur a l ’Aca-
demie des beaux-arts et ĉiu lyu6ts daiut-
Louisde Paris, accompagne de M. Pour-' 
cines, president du groupe esperantiste 
de Nancy. Une charmante reunion avait 
ete organisee a leur intention au local du 
groupe.

La Metropole d’Anvers, 16 juillet.

LECTEUR. —  Si la cause de 1’E s

peranto te paralt digne de quelque 

intĉrŝt, au Meu de jeter ou dechirer ce 

journal quand tu l ’auras lu . donne-le.

BIBLIO G R APH IE

phytlologie do I» lecture et clo

r ^ c r i t u r e ,  par le Dr E. J a v a l . membre de 
1’Academie de mĉdecine. — I voi. in-8° de VIII- 
296 pagos, chez F. Alcan, Paris. Prix, 6 fr.

Ce volume, dedie au Dr Zamenhof, « en 
temoignage d’admiration et d'estime, » est le 
fruitde travaux remarquables que fit le Doc- 
teur Javal au temps oii ii etait directeur du 
laboratoire d’ophtalmologie de la Sorbonne.

II interesse tout specialement Ies EspĜran- 
tistes par ses conclusions dans lesquelles 
Fauteur aflirme que 1’ĉtude de 1’Esperanto 
serait tres utile aus jeunes elĉves. C'est un 
point que notre collaborateur, M. Carlo Bour
let, avait d6j& mis en lumiĉre dans un article 
intitulĉ : Esperanto kaj Pedagogio, paru dans 
The Esperantist, et qui a ĉte reproduit plu- 
sieurs fois.

Quant aux aveugles, le Dr Javal dit — et 
malheureusement ii n’est que trop compĉtent, 
— que « des leur entree a Fecole, ii faut Ies 
plonser tout entiers datis I 'Esperanto. »

Vodi des assertions prĉcieuses ŭ inscrire 
au livre d’or des citations utiles pour la pro*
pagande.

POUR APPRENDRE (.'ESPERANTO

On emploiera Fune des mĉthodes ci-dessous 
aui, trĉs diversos, s'adaptent parfaitement au» 
differents degree de culture des ĉtudiants.

Les jeunes gena frais ĉmoulus des cours 
secondaires emploieront avecprofitle manuel 
Ca i* t, les primaires au contraire auront plus de 
facible avec les livres de MM. Lambert ou 
D e liK ny . Les personnes que n ’effraye pas un 
trava!! assidu et methodique utiliseront avec 
frults les trois volumes Grammaire, Commen
taire et Themes de M. de Bcnufront. Enfln 
les gens pressus emporteront en wagon ou en 
bateau la petite brochure Esperanto et pour
ront arriver avec elle seule i  une connais
sance tres sufFisante de la langue.

(S'adrcsser a u  b ur eau du journal)

L’Esperanto en IO legotis, par Th. Cart, et 
M. Pa g n ib r . —  Prix : O fr. 75.

Grammaire et exercices de la langue internatio
nale Esperanto, par L. ue Beaumont. — Prix : 
I  fr 50.

Themes ^application, Lexicologie, Synlnxe, 
des mots de VEsperanto favec 

vocabulaire des mots employ6s), par L.
Formation mots de VEsperanto (avec le 

s mots emplovĜs). Dar L. DE 
Be a u f r o n t . — Prix : 2 francs.

Commentaire sur la Grammaire Esperanto, par
L. de Beau fron t . Prlx : 2 francs.

Vocabulaire Frangais-Esperanto, et Esperanto- 
Frangais, par Th. Ca h t . Merc k en s  et P. B e r 
t h e l o t . —  Prix : 2 fr. 50.

Dictionnaire Frangais-Esperanto, par L. de

B ea u fro n t . —  Prix : I  fr. 50.

Dictionnaire Frangais-Esperanto, par L. de

Bea u fro n t ,—  (Paraiba dans le cours de 1905.)
Cours ^mentaire ̂ Esperanto, par M. D e l ig n v . 

—  Prix : O fr. 60.

Esperanto, petit manuel en neuf legons avec 
petit vocabulaire. — Prix: O fr. IO, franco 
15 centimes.

Lettres commerciale3, avec vocabulaire com- 
mercial en 4 langues, par Ch. L am bert  et 
P. Be r t h e l o t . — Prix: O fr. 50.

Cours Pratique d’Esperanto

ParCH. L am bert  

Professeur k la Faculte des Lettres

de FUniversitĉ de Dijon

P R IX  : O fr. 75

S’adresser au Chasseur Francais, A Saint- 
Etienne (Loire).
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